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Voorwoord
Dit beleidsplan biedt een overzicht van de doelstellingen, werkzaamheden en werkwijze van de
Stichting Light of Life, alsmede van het beleid op de middellange termijn van drie jaar.
De financiële vertaling vindt zijn neerslag in de financiële verantwoording die jaarlijks wordt
opgesteld.
Deze is beschikbaar op de website van Light of Life www.lightoflife.nl
Opmerkingen en of vragen zijn welkom op ons emailadres info@lightoflife.nl
Met dit beleidsplan willen we inzicht verschaffen in de werkzaamheden en plannen van de stichting
Light of Life in samenwerking met de Nepalese NGO FNV ( Friends of Nepali Villages )
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1 Doelstellingen en beleidskeuzes Light of Life

Doelstellingen
In de statuten van de stichting staat het als volgt omschreven:
Stichting Light of Life heeft ten doel het verbeteren en beter toegankelijk maken van
onderwijs in Aziatische landen zulks om kansarme kinderen te helpen aan een beter
toekomstperspectief, bij voorkeur in hun eigen woonomgeving en met respect voor hun
eigen cultuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Meer specifiek zullen de activiteiten in eerste instantie worden gericht op Nepal.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
Het werven van fondsen;
b.
Het intensief samenwerken met lokaal werkende organisaties, die hun sporen
verdiend hebben;
c.
Het verbeteren van de randvoorwaarden voor onderwijs, zoals:
 betere gebouwen;
 beter lesmateriaal;
 betere maaltijdvoorzieningen;
 beter vervoer van en naar school;
 betere begeleiding van leerkrachten.

Beleidskeuzes:
Goed onderwijs toegankelijk maken voor alle kinderen in de
omgeving van Pumdi Bhumdi, district Kaski te Nepal door:









het verschaffen van onderwijs aan kansarme kinderen
zorg te dragen voor goed opgeleide leerkrachten
een goed pedagogisch klimaat te realiseren
een verantwoord leerstofaanbod waarin van en met elkaar leren centraal staat waar
aandacht is voor persoonlijke en creatieve ontwikkeling
passend lesmateriaal
de kinderen een gezonde maaltijd aan te bieden
twee keer per jaar medische controles uit te voeren
het goed onderhouden van het in 2012 geopende schoolgebouw Aamaghar

Dorpsontwikkeling en inkomensverbetering in Pumdi Bhumdi
Light of Life wil bijdragen aan de verzelfstandiging en het vergroten van het welzijn van arme
gezinnen in de omgeving van Aamaghar.
Deze bijdrage is van tijdelijke aard; de ouders formuleren zelf de vraag om een bepaalde
voorziening, waarbij zij door een verbeterd gezinsinkomen, zelf een minimale eigen
bijdragen kunnen leveren. In dit verband past het begrip “eigenaarschap” van de eigen
ontwikkeling.
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Geïntegreerde aanpak
Naast onderwijs voor kinderen, kan zeker ook volwassenonderwijs, de basis vormen voor de
algehele verbetering van de situatie in de omgeving van Pumdi Bhumdi.
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2 Algemene informatie Light of Life
Stichting Light of Life is opgericht op 6 februari 2008 en gevestigd in Waalwijk.
Het postadres is het adres van de secretaris.

ANBI-status
Door de Nederlandse belastingdienst is Light of Life aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling. Dit betekent dat giften aan Light of Life onder bepaalde fiscale voorwaarden
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
De ANBI-status gaat gepaard met regels voor goed bestuur en transparantie die door de
belastingdienst zijn opgesteld, en waaraan Stichting Light of Life voldoet. Het RSIN van
Stichting Light of Life bij ANBI is 8191.46.316.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers die zich beleidsmatig en uitvoerend inzetten
voor de stichting.
De statuten regelen de samenstelling, termijnen en wijze van besluitvorming binnen het
bestuur.
Minimaal 4 x per jaar komt het bestuur bijeen in een vergadering.
De verslagen zijn openbaar, behalve de passages waar over personen wordt geschreven. De
verslagen worden evenwel niet gepubliceerd.
Het bestuur bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal, doch tenminste uit drie en maximaal
uit vijf personen.
Uit zijn midden kiest het bestuur een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
De bestuursleden ( per 01-01-2015) zijn:
 Siem van Dijk, voorzitter
 Marlies Beeks, secretaris
 Jan Kuijpers, penningmeester

Vrijwilligster
De stichting Light of Life wordt voor onderhoud van
website, facebook, ondersteund door Rina van Mierlo , die ook administratieve werkzaamheden
uitvoert.

Adviseur
Hannie Brands adviseert Light of Life met betrekking tot de P.R.
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3 Werkwijze
Het toekomstperspectief van kinderen verbeteren door het bieden van kwalitatief goed
onderwijs is het hoofddoel van Light of Life, maar daarnaast wil de stichting zich ook richten
op de algehele ontwikkeling van de armste bevolking, waarmee op termijn de mensen zelf
beter in staat zullen zijn gezondheid, onderwijs en welzijn ter hand te nemen.

Nepalese partners voeren het werk uit
Light of Life realiseert haar doelen in samenwerking met een Nepalese partner; de nietgouvernementele organisatie “Friends of Nepali Villages” (FNV).

Projectcyclus
FNV heeft voor het project Aamaghar een projectplan ingediend dat loopt tot april 2015.
Light of Life heeft samen met de Nederlandse stichting Nepal Development Academy (NDA)
en hoofdsponsor Intergas een stuurgroep opgericht die projectplan, begrotingen,
tussentijdse rapportages en overzichten van resultaten monitort door een regelmatig
overlegstructuur en d.m.v. communicatie met het Nepalese dagelijks bestuur van FNV, maar
ook door het brengen van werkbezoeken ter plaatse door leden van het bestuur van Light of
Life.
Deze werkbezoeken vinden bij voorkeur jaarlijks plaats.

Streven naar zelfstandigheid
Het project Aamaghar eindigt wanneer de bereikte resultaten het project overbodig maken.
Dit wil zeggen dat na afloop FNV en de Nepalese bevolking in staat zijn zelf het project voort
te zetten zonder externe hulp.
Maar omdat een wezenlijke ontwikkeling van het project niet in drie jaren bereikt kan
worden en de komende jaren uitbreiding van het aantal klassen op Aamaghar verder
noodzakelijk zal zijn, zal door FNV een nieuw projectvoorstel worden ingediend.
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4 Werkzaamheden in Nepal
Light of Life is vanaf het prille begin betrokken geweest bij de oprichting van Aamaghar
Op 18 oktober 2012 is de school feestelijk geopend in aanwezigheid van Robert van Mourik,
voormalig directeur van Intergas en Marlies Beeks initiatiefneemster van Light of Life.
Gestart is met een “preschool” waar kinderen vanaf 2 jaar starten in the Nursery, en
vervolgens de volgende jaargroepen doorlopen: Todlers, Lower Kindergarten, Upper
Kindergarten.
Sinds april 2014 mag er op Aamaghar ook onderwijs gegeven worden tot klas 10.
Er is gestart met “the first class” met de bedoeling om jaarlijks een nieuwe groep te
formeren.
Uitgebreide informatie is ook te vinden op onze website www.lightoflife.nl

In de komende jaren richten FNV en Light of Life zich m.b.t.
Aamaghar op:
1.

2.

3.

Het mogelijk maken van kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen.
Goed opgeleide leerkrachten die beschikken over hoogwaardige pedagogische en
didactische vaardigheden staan garant voor een adequaat leerstofaanbod.
Lesmaterialen sluiten aan om betekenisvol onderwijs te kunnen realiseren.
Uitbreiden tot klas 10/12
Jaarlijks zal een nieuw klaslokaal worden ingericht voor het betreffende leerjaar, zal
passend lesmateriaal worden aangeschaft en ontwikkeld.
Op termijn zal dit ook betekenen dat er extra voorzieningen nodig zullen zijn aan en
in het gebouw.
Het verder financieel verduurzamen van de school
Light of Life wil de school graag in grote mate financieel onafhankelijk maken, zonder
de kwaliteit van het onderwijs te verliezen. Belangrijk daarbij is dat er lesgeld wordt
geheven, maar dat er ook voldoende ruimte blijft voor leerlingen van wie de ouders
dit niet kunnen betalen.
In het nieuwe plan van FNV zal worden opgenomen hoe de financiële bijdrage van
Light of Life gaandeweg verkleind kan worden.

Oprichting Aamaghar Women Empowerment Association
Tijdens het laatste bezoek in april 2014 hebben de allerarmste moeders van Pumdi Bhumdi
een geit of kuikens mogen ontvangen. Een zestal moeders heeft naailes aangeboden
gekregen.
Met de extra inkomsten die ze hiermee kunnen genereren kunnen ze naast het voorzien in
eigen onderhoud ook een substantieel deel betalen van het schoolgeld van hun kinderen.
De vrouwen hebben zich verenigd in the Aamaghar Women Empowerment Association met
als doel de krachten te bundelen om gezamenlijk te kunnen ontwikkelen.
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5 Werkzaamheden in Nederland
In Nederland vinden diverse werkzaamheden plaats, waarbij er hard gewerkt wordt aan de
public relations en de financiering.

Lezingen
Stichting Light of Life geeft middels een powerpointpresentatie aan geïnteresseerden
achtergrondinformatie over Nepal, waarbij accenten liggen op het dagelijks bestaan en het
belang van onderwijs.
Via de beelden vindt de dialoog plaats.
Tijdens lezingen op scholen laten we Nederlandse leerlingen kennis maken met het leven
van kinderen in Nepal. Aan de hand van concreet – en beeldmateriaal zoeken ze naar
overeenkomsten en verschillen en denken ze na over het belang van ontwikkelingshulp en
hoe ze zelf een positieve bijdrage kunnen leveren.

Flyer
In onze flyer legt Light of Life uit wat het project Aamaghar inhoudt, waarom en hoe de
stichting wil investeren in zelfredzaamheid van kinderen en ouders op de school.

Website
Op onze website www.lightoflife.nl worden actuele nieuwsberichten geplaatst.
Deze kunt u ook volgen op Facebook www.facebook.com/lightoflifenepal .Daarnaast informeren
wij onze donateurs via email.

De Nederlandse Women Empowerment Association
Spontaan ontstaan na het besluit van de Nepalese moeders op 4 mei 2014 om zich te verenigen.
De Nederlandse Women Empowerment Association is gestart in augustus 2014 en bestaat uit drie
leden:
Barbara van Mourik
Lilianne Vissers
Marlies Beeks
Doel: middels acties financiële middelen genereren om de moeders in staat te stellen hun
ontwikkelingsniveau te verbeteren, waardoor een menswaardiger bestaan mogelijk is voor henzelf
en hun gezin.

Autopoiesis
Light of Life ondersteunt schoolkinderen in betekenisvol, creatief en oplossingsgericht
denken met twentyfirst century skills in een wereld die in de toekomst steeds meer een
global village zal zijn.
Kinderen in Nederland worden maatschappelijk betrokken ondernemers, verdiepen zich in
armoedebestrijding, bedenken een verbeterplan voor Aamaghar, benaderen bedrijven die
het plan willen ondersteunen, voeren het plan uit en evalueren de opbrengsten.
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6 Financiering

Inkomsten
De inkomsten worden op de volgende manier verkregen:
 Vaste donateurs
 Incidentele donaties
 Schoolacties
 Eigen georganiseerde acties
 Sponsoracties van bedrijven of instellingen
 Subsidies, meestal in de vorm van medefinanciering
 Bijdragen van stichtingen die zich richten op dezefde doelstellingen als
stichting Light of Life

Financiële bestemming
Stichting Light of Life beschikt niet over bezoldigd personeel.
Bestuursleden voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.
Doelstelling van Light of Life is om kosten tot circa 5 % te beperken. Deze kosten zijn
voornamelijk het gevolg van aanschaf informatiemateriaal en het onderhouden van de
website.
Reis- en verblijfkosten van bestuursleden die het project in Nepal bezoeken worden door
Light of Life niet vergoed.

Jaarrekening
De jaarrekening wordt elk jaar in verkorte vorm gepubliceerd op de website van Light of Life.
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